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بسم ا الرضبن الرحيم، اغبمد  رب العاؼبُت، وصلى ا وسلم وبارك على عبده ورسولو نبينا ؿبمد وعلى آلو وأصحابو 
 وأتباعو بإحسان، وبعد:

 ا كتابو ىذا العظيم بقولو: بدأ اؼبؤلف رضبو
 كتاب التوحيد

ْعُبُدوِن﴾  وقول اهلل تعالى: ﴿َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواأِلْنَس ِإالَّ ِلي َ
يف قولك: قول؛ اعبّر، عطفا على التوحيد، ولك أن ترفع على االبتداء، فلك أن تقول: كتاُب التوحيِد وقوِل ا تعاىل،  ولك

 ولك أن تقول: كتاُب التوحيِد وقوُل ا تعاىل.
التوحيد؛ فإنو ؼبا بُت  فهمو رضبو ا وعنايتو بكتاب ا عز وجل وبقضيةدقة ىذه اآلية اليت أوردىا اؼبؤلف رضبو ا تدل على 

 .﴿َوَما َخَلْقُت اعبِْنَّ َواأِلْنَس ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوِن﴾أن موضوع كتابو ىو يف التوحيد، بدأ بآية تدل على حقيقة ىذا التوحيد، 
م ىي عبادة ا عز وجل، والعبادة فسرىا أىل العل -اعبن واإلنس–تدل على أن الغاية واغبكمة من خلق اػبلق  ىذه اآلية

اسم ، وفسره اشيخ اإلسالم رضبو ا يف رسالة العبودية بأهنا التذّلل هلل عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواىيو محبة وتعظيمابأهنا 
، والفرق بُت ىذين التعريفُت أن التعريف األول بُت جامع لكل ما يحبو اهلل ويرضاه من األقوال واألعمال الظاىرة والباطنة

فبُت تعريف العبادة باعتبار  -اسم جامع–العبادة باعتبار التعبُّد، يعٍت ما يفعلو العبد، من جهة فعل العبد، وأما التعريف الثاين 
 ال ُمتعبَّد بو.

 ما يتعّلق بتكليف اعبّن.ل العلم يف ىذا اؼبقام ىذه العبادة ىي الغاية اليت خلق اُ اعبّن واإلنس من أجلها، ويبحث أى
واعبن خلق من خلق ا، ال يراىم الناس يف عموم أحواؽبم، واتفق أىل العلم على أهنم مكلَّفون يف اعبملة، ودل على ىذا 

﴿يَا َمْعَشَر اعبِْنِّ ومن ذلك أيضا قولو تعاىل: ، فهم مكلفون، ﴿َوَما َخَلْقُت اعبِْنَّ َواأِلْنَس ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوِن﴾: ىذه اآلية اليت بُت أيدينا
ْنِس َأملَْ يَْأِتُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم يَ ُقصُّوَن َعَلْيُكْم آيَاِت َويُ ْنِذُروَنُكْم ِلَقاَء يَ ْوِمُكْم َىَذا﴾ ، لكن ، فدل ىذا على أهنم مكلَّفون يف اعبملةَواإْلِ

التكليف واألمر والنهي، ُمكلَّفون بالتوحيد، وأما األوامر والنواىي فإن ؽبم  تكليفهم خيتص هبم، يعٍت ىم يشاركون اإلنس يف جنس
 فيها ما خيتص هبم، وال يلزم أن يكونوا مشاهبُت لإلنس يف ذلك، ألهنم خيالفوهنم يف اغَبدِّ واغبقيقة، لكن يف اعبملة ىم مكلفون.

وبناء على ىذا فإهنم يُثابون ويُعاَقبون، أما من حيث الثواب، فإهنم يثابون على إدياهنم وطاعتهم يف قول صباىَت أىل العلم، 
ون ا عز وجل اعبن بالفناء، فيفنَ يثابون باعبنة ونعيمها، وذىب ِقّلة من أىل العلم إىل أن ثواهَبم ىو قباُُتم من النار، مث بعد ذلك يأمر 

َلُهْم َواَل َجان  ﴿، وال شك أن ىذا القول غَت صحيح وتردُّح صرائح آيات الكتاب، نتُهونيو  ، فدل ىذا على أن اعبن يتأّتى منهم ﴾ملَْ َيْطِمثْ ُهنَّ ِإْنٌس قَ ب ْ
لم يف جنس نعيمهم على أن ىذا القول ضعيف، وبعض أىل العلم تك َطْمُث اغبوِر العُت، إذا ىم يدخلون اعبنة، واآليات يف ىذا كثَتة تدل

يف اعبنة، وأهنم ينّعمون فيها بأهنم يكونوا يف ربض اعبّنة، وال يراىم اإلنس، وأمثال ذلك، وكل ىذا ال يثبت بو دليل، والقول بو 
 موقوف على ثبوتو، واألصل يف ذلك أهنم ينعمون يف اعبنة كما نطقت بذلك النصوص.

بون على الكفر واؼبعاصي، فكافرىم خالد يف النار، وعاصيهم ربت اؼبشيئة  أما يف العقاب، فاتفق أىل العلم على أهنم يعاق
 كالقول يف اإلنس.

وأصح  ،لِيَ ْعُبُدوِن﴾﴿اختلف فيها أىل التفسَت اختالفا طويال يف قولو  ،﴿َوَما َخَلْقُت اعبِْنَّ َواأِلْنَس ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوِن﴾ىذه اآلية 
، وبعضهم يقول: الم الغاية، وبعضهم يقول: الم اغبكمة، واألمر يف ىي الم التعليل لِيَ ْعُبُدوِن﴾﴿األقوال يف ذلك: أن الالم ىهنا 
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ىذا يسَت، اؼبقصود أن ىذه اآلية تدل على العلة الغائية من خلق اعبن واإلنس، والعلة الغائية عندىم ىي العّلة اليت من أجلها ُوجد 
 لفاعلّية والعلة الّصوريّة وغَت ذلك فبا يذكره أىل العلم يف بيان أنواع العلل.اؼبعلول، خبالف أنواع العلل األخرى كالعلة ا

ىذه العلة اليت من أجلها خلق ا اعبن واإلنس ىي أن يعبدوه سبحانو وتعاىل، وىذه العلة ُمرادة  عز وجل لكنها مرادٌة 
 سبحانو وتعاىل وألجل ذلك خلق اػبلق وال يلزم يف العلة الغائية وجودىا، فقد توجد وقد ال توجد، ، إرادًة دينية شرعية، ُمرادة ٌ

، إذا لِيَ ْعُبُدوِن﴾﴿ىهنا للتعليل كالالم يف قولو:  فالالم ﴿َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ لُِيَطاَع بِِإْذِن اللَِّو﴾فهذه اآلية نظَت قولو تعاىل: 
 ا سبحانو، وقد يقع ذلك وقد ال يقع غبكمة يريدىا سبحانو وتعاىل ويعلمها. العلة اليت من أجلها خلق ا اعبن واإلنس عبادة

؛ فاغبكمة من خلقو جل وعال فاهلل عز وجل فعل األول ليفعلوا ىم الثانيوأىل العلم يبيِّنون يف ىذه اؼبسألة قاعدة مهمة، 
ا عز وجل فعل اػبلق، وىم اُمروا أن يفعلوا األمر الثاين وىو عبادتو، وىذا ىو اغبكمة من خلقهم، أما وقوع ذلك أم عدم وقوعو 

تعاىل غبكمة فهذا راجع إىل اإلرادة الكونية، وا عز وجل قد يريد إرادة كونية من العبد أن يطيَعو فيطيع، وقد ال يريد سبحانو و 
نَ ُهَما اَلِعِبَُت )﴿ا عز وجل ؼبا قال: يعلمها جل وعال فال يطيع العبد، ولذلك  َماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ ( َما 83َوَما َخَلْقَنا السَّ

ما اغبق اؼبراد منهم فهو عبادتو يف ىذه اآلية: اغبق نوعان: حق أُريد منهم، وحق أريد هبم، أ ، قال أىل العلم﴾َخَلْقَناُُهَا ِإالَّ بِاغبَْقِّ 
 .سبحانو وتعاىل، وأما اغبق اؼبراد هبم فهو الثواب والعقاب

ولذلك فإن ا عز وجل حينما يأمر باألمر توحيدا وعبادة وطاعة، فإنو يريده إرادة شرعية، دبعٌت أنو حيبو سبحانو وتعاىل، 
 د ال يقع.وىذه اإلرادة تقتضي ؿببة ا عز وجل للمراد، وقد يقع وق

 قد يقول قائل: كيف يريد ا عز وجل شيئا يعلم أنو ال يقع؟ 
 اعبواب: أن ا عز وجل إذا أراد عدم وقوع ىذا الشيء فإنو حيب عدم وقوعو فبن مل يقع منو، فهو مراد لغَته ال لذاتو.

غبكمة يعلمها سبحانو وتعاىل تًتتب على إذا الكفر واؼبعاصي وترك التوحيد وترك الطاعة أرادىا ا عز وجل ال لذاتو ولكن 
ىذا الكفر، إذا أراد ا عز وجل ىذه األمور اليت ال حيبها لغَتىا ال لذاُتا، وبناء عليو، فإنو ال يرد ىذا السؤال الذي ذكره 

 عز وجل يريد ما يعلم أنو اؼبتكلمون وأوردوه على أىل السنة حينما بينوا أن الالم ىهنا الم التعليل، فقالوا: إن ىذا يلزم منو أن ا
من ىدى ا، ومنهم من حقت عليو ال يقعن ونقول: ىذا حق، وا عز وجل أراد إرادة شرعية من العباد أن يعبدوه، مث منهم 

وال  الضاللة، من أراد اُ ذلك منو َكونا حصل منو العبادة، وحصل منو التوحيد، ومن مل يرد ا عز وجل منو ذلك فإنو ال يطيع
 لك لكمة حيبها سبحانو وتعاىل.يوحد وال يعبد، وذ

ذىبوا إىل أن الم التعليل ال ُتضاف  سبحانو  سبحانو وتعاىل، وإمنا الالم ىهنا تسمى الم  أما اؼبتكلمون فإن كثَتا منهم 
أفعال ا سبحانو وتعاىل، وىذا أصل العاقبة، دبعٌت: أن األمر يف العاقبة يكون كذا وكذا، وذلك مبٍت على قاعدُتم بنفي تعليل 

فاسد، واألدلة عليو كثَتة جدا، حيت قال ابن القيم رضبو ا يف "الشفاء": إن األدلة على ثبوت تعليل أفعال ا عز وجل تبلغ عشرة 
 آالف دليل، وأورد صبلة منها رضبو ا يف ىذا الكتاب.

سالم ابن تيمية رضبو ا، ونقل إلوىذا الشك أنو غَت صحيح، بل يقول شيخ ا، وؼبا قال اؼبتكلمون: إن الالم ىهنا الم العاقبة
: إن الم العاقبة ال تثبت  عز وجل وال يف موضع واحد يف كتاب ا، بل ال يصح أن ىذا عنو أيضا ابن القيم يف "البدائع"

ة األمور، أما من يعلم عواقب األمور فإنو إذا قال ىذه ُتضاف  سبحانو وتعاىل، ألن الم العاقبة إمنا يذكرىا من ىو جاىل بعاقب
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العلة، فإنو يعلم ما سيكون عليو األمر يف اؼبستقبل، ولذلك يقول أىل العلم: إن العلة الغائية متقدمة يف العلم واإلرادة، متأخرة يف 
 ، ووقوع ذلك أو عدم وقوعو أمر متأخر بعد ذلك.لِيَ ْعُبُدوِن﴾﴿الوجود واػبلق، فا عز وجل يعلم ويريد ىذه العلة الغائية لُيطاع 

يعٍت: خيضعون ألمر ا  لِيَ ْعُبُدوِن﴾﴿ىؤالء اؼبتكلمون ؼبا قالوا ىذا األمر فسروا العبادة بأهنا اػبضوع ألمر ا القدري، 
 القدري، وال شك أن ىذا القوَل قوٌل باطل غَت صحيح؛

 من صبيع اػبلق، فما فائدة التنصيص على اعبن واإلنس.أوال: ألن ىذا اػبضوع ألمر ا القدري حاصل 
، لِيَ ْعُبُدوِن﴾﴿وثانيا: يلزمهم على قوؽبم أن يكون كفر الكافر عبادة، وال شك أن ىذا القول يف غاية البطالن، ألن ا قال: 

ى اػبلق الكافرين كفرىم، فهل فإذا كان اػبضوع ألمر ا، والعبادة ىي أن ذبري على اػبلق مقادير ا عز وجل، فقد جرى عل
يُقال: إن كفرىم عبادة  عز وجل؟ ال شك أن ىذا يف غاية البطالن، بل مل يرد يف كتاب ا ال يف أية واحدة أن العبادة تفسَّر 

 باػبضوع ألمر ا ومقاديره، فهذا القول قول باطل وال يصح.
آية خاصة دبن وقعت منو العبادة، يعٍت خاصة  يَ ْعُبُدوِن﴾لِ ﴿أن  -وىذا ؿبكي عن بعض السلف–وذىب بعض أىل العلم 

: إال ليعبدين العابدون، وىذا القول ليس ﴿َوَما َخَلْقُت اعبِْنَّ َواأِلْنَس ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوِن﴾باؼبؤمنُت الذين وحدوا ا وأطاعوه، فمعٌت قولو: 
العلم، وقد ناقش شيخ اإلسالم ابن تيمية رضبو ا ىذه األقوال وبُت دبُتَّجو، والقول األول ىو األقوى، وىو الذي عليو أكثر أىل 

 ضعفها يف "درء التعارض" ويف غَته.
أي أن الغاية واغبكمة من خلق اػبلق  ﴿َوَما َخَلْقُت اعبِْنَّ َواأِلْنَس ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوِن﴾إذا يتحصل لنا أن معٌت قول ا جل وعال: 

قريبة منو  -أعٍت صبهور أىل العلم الذين فسروه هبذا التفسَت–وىذا اؼبعٌت قد ذكر أىل التفسَت فيو أقواال عبادة ا سبحانو وتعاىل، 
أي يوحدوِن، وىذا  ﴿َوَما َخَلْقُت اعبِْنَّ َواأِلْنَس ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوِن﴾باؼبعٌت، من ذلك أهنم قالوا: إال آلمرىم وأهناىم، ومنهم من قال: 

ء التوحيد من أئمة الدعوة وبعض اؼبتقدمُت كالبخاري رضبو ا ففي صحيحو يف كتاب التفسَت يف تفسَت الذي ذكره أكثر علما
سورة الذاريات، بُّت أن معٌت يعبدوِن: يوحدوِن، وىكذا نُقل ىذا القول عن الكليب وذكره غَت واحد من أىل العلم، ومهما يكن 

 عز وجل فإنو ما أتى بالعبادة اليت أمر ا سبحانو وتعاىل هبا، وبالتا ي فال من شيء فإن العبادة ىي التوحيد، ومن عبد غَت ا
  سبحانو وتعاىل.تكون العبادُة عبادًة إال إذا أُريد هبا وجو ا عز وجل، إال إذا كانت خالصة 

ْنَساُن ﴿ىذه اآلية على ىذا اؼبعٌت تكون نظَت آيات أخرى، كقولو سبحانو: و  َا ﴿، ﴾َأْن يُ ت َْرَك ُسًدىَأحَيَْسُب اإْلِ أََفَحِسْبُتْم أمنَّ
، وأمثال ذلك من النصوص، أي أن اغبكمة من اػبلق: عبادة ا ﴾َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ ِلُيَطاَع بِِإْذِن اللَّوِ ﴿، ﴾َخَلْقَناُكْم َعَبثًا
 .سبحانو وتعاىل

 ا وال تكون العبادة عبادة إال إذا كانت خالصة  سبحانو وتعاىل.إذا، فسر اؼبؤلف رضبو ا التوحيد بأنو عبادة 
 مث أورد اؼبؤلف رضبو ا بعد ذلك آية أخرى وىي قولو جل وعال:

 ﴿َوَلَقْد بَ َعثْ َنا ِفي ُكلِّ أُمٍَّة َرُسوالا َأِن اْعُبُدوا اللََّو َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت﴾
ة اؼبؤلف رضبو ا؛ فإنو قد ذكر يف اآلية األوىل اغبكمة من خلق اػبلق، ويف اآلية الثانية بُّت وإيراد ىذه اآلية ثانيا أيضا من دق

 اغبكمة من إرسال الرسل، واغبكمة ىي ىذا وذاك: توحيد ا سبحانو وتعاىل.
 ا عز وجل إمنا بعث الرسل ألجل غايتُت، وكالُها راجعتان إىل بيان التوحيد:

 برهبم سبحانو وتعاىل، وما يستحقو جل وعال من العبودية، وما يثبت لو من نعوت اعبالل واعبمال.األوىل تعريف العباد 
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ُرُساًل ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى اللَِّو ُحجٌَّة بَ ْعَد ﴿عنهم، اغبجة عليهم، وقطع العذر والغاية الثانية: إقامة 
 .﴾الرُُّسلِ 

اليت قبلها، واآليات اليت بعدىا؛ فإن اؼبؤلف رضبو ا ؼبا قال: كتاب  آية عظيمة تبُت حقيقة التوحيد، بل تبُت اآلية وىذه اآلية
، أورد اآلية الثانية ليبُت حقيقة التوحيد وحقيقة العبادة، وحقيقة ذلك مركبة من نفي وإثبات: ﴿لِيَ ْعُبُدوِن﴾التوحيد، مث أورد اآلية 

﴿َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ نُوِحي ال إلو إال ا ، وحقيقة ، وىذا ىو حقيقة التوحيدللََّو َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت﴾﴿َأِن اْعُبُدوا ا
ُكلِّ أُمٍَّة َرُسواًل َأِن اْعُبُدوا اللََّو َواْجَتِنُبوا ﴿َوَلَقْد بَ َعثْ َنا يف  ، فهذه اآلية ىي دبعٌت اآلية السابقة ِإَلْيِو أَنَُّو اَل ِإَلَو ِإالَّ أَنَا َفاْعُبُدوِن ﴾

، وىذا ىو التوحيد، اعبدوا ا واجتنبوا الطاغوت=ال إلو إال ا=اعبوا ا وال تشركوا بو شيئا، فالتوحيد ليس توحيدا إال الطَّاُغوَت﴾
ا  عز وجل وحده ال شريك لو، والنصوص يف ىذا يف كتاب باجتماع األمرين: نفي العبودية واإلؽبية عن سائر اؼبعبودات، وإثباُت

 كثَتة جدا، ىذا ىو حقيقة الوحيد.ا عز وجل ويف سنة رسولو صلى ا عليو وسلم  
تعطيل ؿبض، واإلثبات اض ال دينع الشركة، فال يكون توحيدا إال باجتماع  -كما يقول أىل العلم–فإن النفي اض 

 .﴿َوَلَقْد بَ َعثْ َنا يف ُكلِّ أُمٍَّة َرُسواًل َأِن اْعُبُدوا اللََّو َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت﴾األمرين، بالنفي واإلثبات، وىذا ما دّلت عليو ىذه اآلية، 
 عُت: بعث كويّن قدري، وبعث ديٍّت شرعي،نو ، البعث يف كتاب ا جاء على َوَلَقْد بَ َعثْ َنا﴾﴿قال سبحانو: 
، وال يلزم أ، يكون صاغبا أو نبيا أو يتعلق دبُراٍد  عز وجل كونا، ويبعث ا ىذا البعث فبن شاء من خلقو :البعث الَكوين

 .﴾فَ بَ َعَث اللَُّو ُغَرابًا يَ ْبَحُث يف اأْلَْرضِ ﴿، ﴾اًدا َلَنا أُو ي بَْأٍس َشِديدٍ بَ َعثْ َنا َعَلْيُكْم ِعبَ ﴿موحدا، كما قال جل وعال: 
﴿َوَلَقْد بَ َعثْ َنا يف ُكلِّ أُمٍَّة َرُسواًل وأما البعث الشرعي:  فهو الذي يتعلق بتبليغ دين ا عز وجل شرعو وأمره، كما يف ىذه اآلية 

 .ا الطَّاُغوَت﴾َأِن اْعُبُدوا اللََّو َواْجَتِنُبو 
، األمة ىي الطائفة أو اعبيل أو القرن من الناس، وا عز وجل قد أقام اغبجة على اػبلق يف اعبملة، ﴿َوَلَقْد بَ َعثْ َنا يف ُكلِّ أُمٍَّة﴾

 .﴾َوِإْن ِمْن أُمٍَّة ِإالَّ َخاَل ِفيَها َنِذيرٌ ﴿دبعٌت أ، سائر األمم قد أرسل ا عز وجل النُُّذر 
﴿َأِن ، َأْن ىنا، األقرب فيها أهنا تفسَتية، وىي اليت ُسبقت دبعٌت القول ال لفظو ﴿َأِن اْعُبُدوا اللََّو﴾قال جل وعال بعد ذلك: 

عبادة سبق ، وال﴿اْعُبُدوا اللََّو َواْجَتنُِبوا الطَّاُغوَت﴾، يعٍت الشيء الذي بُعثوا بو، والشيء الذي أمروا أن يقولوه لألمم: اْعُبُدوا اللََّو﴾
 معنا تفسَتىا.
أبلغ فبا لو  -كما يقول أىل العلم–، اجتنبوا يعٍت كونوا يف جانب والطواغيت يف جانب، وىي ﴿َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت﴾مث قال: 

 ت.قال: اتركوا، فإن معٌت االجتناب يتضمن معٌت الًتك وزيادة، ففيو مباعدة، وفيو ترك للوسائل اليت تؤدي إىل عبادة الطاغو 
، والطاغوت فسره كثَت من السلف من الصحابة ﴾ِإنَّا َلمَّا َطَغى اْلَماءُ ﴿الطاغوت مشتق من الطغيان، والطغيان ؾباوزة اغبّد 

فمن بعدىم بأفراد منو، فمنهم من فسره بالشيطان، ومنهم من فسره بالكاىن، ومنهم من فسره بالساحر، إىل غَت ذلك فبا قيل يف 
ا قيل يف تفسَت معٌت الطاغوت ما ذكره ابن القيم رضبو ا يف أوائل كتابو إعالم اؼبوقعُت أنو: ما ذباوز بو ىذا اؼبوضوع، وأصبع م

العبد حدَّه من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود: كل ما ُعبد من دون ا عز وجل، فإن عبادَتو من عبادة الطاغوت، وتنبو ىنا 
بِّد لغَت ا عز وجل، يطلق على كل عبادة لغَت ا، فكل من عبد غَت ا فإنو يقال يف حقو إىل أن إطالق الطاغوت من جهة اؼبتع

 َعَبَد الطاغوت، وعبادتو عبادة طاغوتية، وازبذ طاغوتا مع ا عز وجل.
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فإنو ال يُطلق يف ت إال إذا كان راضيا بذلك، فإذا مل يكن راضيا بذلك و وأما من جهة اؼبعبود، فإنو ال يُطلق يف حقو أنو طاغ
حق طاغوت، فاؼبالئكة ُعبدت من دون ا، وعيسى ُعبد من دون ا، وؿبمد صلى ا عليو وسلم ُعبد من دون ا، وعلي، 

اطمة، واغبسن، واغبسُت، وكثَت من الصاغبُت عبدوا من دون ا عز وجل، ىؤالء ال يُطلق يف حقهم أهنم طواغيت، لكن يُقال وف
ن األنبياء أو من إن ىذا قد عبد الطاغوت، لكن ال يُقال يف حق اؼبعبود إذا كان من عباد ا الصاغبُت أو م يف من عبدىم:

يًعا مُثَّ يَ ُقوُل ِلْلَماَلِئَكِة َأَىُؤاَلِء ِإيَّاُكْم َكانُوا يَ ْعُبُدوَن )﴿اؼبالئكة: إنو طاغوت، ويدل على ىذا قولو تعاىل:  ( َقاُلوا 04َويَ ْوَم حَيُْشرُُىْم صبَِ
، اؼبالئكة مل ينفوا عبادة ىؤالء ؽبم، إمنا تربؤوا أوال من ﴾ُسْبَحاَنَك أَْنَت َولِي َُّنا ِمْن ُدوهِنِْم َبْل َكانُوا يَ ْعُبُدوَن اعبِْنَّ َأْكثَ رُُىْم هِبِْم ُمْؤِمُنونَ 

، مث بّينوا أن حقيقة اغبال أن ىؤالء إمنا عبدوا ﴾ِمْن ُدوهِنِمْ  َقاُلوا ُسْبَحاَنَك أَْنَت َولِي َُّنا﴿ىذه العبادة، وبينوا أهنم مل يرَضوا بذلك 
الشياطُت الذين وسوسوا ؽبم وأغَوْوىم بعبادة اؼبالئكة، فتكون عبادُتم ؽبؤالء اعبن بطاعتهم ؽبؤالء الشياطُت الذين وسوسوا ؽبم 

 وحّسنوا ؽبم عبادة اؼبالئكة. 
، فاغبقيقة أن العبادة كانت للشياطُت الذين زيّنوا ذلك يف نفوس ىؤالء العابدين، إذا حينما يُعبد اؼبالئكة واألنبياء والصاغبون

ترّشحوا لذلك، ولذلك عرّب بعض أىل العلم يف تفسَت الطاغوت وما  ،وإاّل فهؤالء من ذلك، فهم ما دَعوا الناس إىل عبادة أنفسهم
يف تفسَت الطاغوت أنو قال: ُكّل ما عبد من دون ا، ولذلك بعبارة دقيقة، بعضهم أطلق وبعضهم قّيد، مالك رضبو ا جاء عنو 

قّيد أىل العلم ذلك، قالوا: ينبغي أن يُقيَّد ذلك بقولنا: وىو راض، ومن علماء التوحيد من دّقق فقال: من ُعبد وىو راض أو تَ َرشَّح 
 ذا أن يُقال يف حقو: إنو طاغوت.للعبادة، يعٍت قّدم نفَسو للناس على أنو يستحق العبادة، ولو مل يُعبد، يكفي ى

اؼبقصود، أن خالصة ىذه اآلية، أن حقيقة التوحيد الذي بُعثت بو الرسل وأُنزلت بو الكتب ىو عبادة ا عز وجل وحده ال 
ة والكفر بكل ما يُعبد من دون ا عز وجل، ولذلك ذكر اؼبؤلف رضبو ا يف اؼبسائل على ىذا الباب، قال: اؼبسألشريك لو، 

وىي أن العبادة ال ربصل إال بالكفر بالطاغوت، وبناء على ذلك تكون يف معٌت قولو جل وعال:  -ظبّاىا مسألًة كبَتة –الكبَتة 
 ، ىذا يف ما يتعلق باآلية الثانية.﴿َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َويُ ْؤِمْن بِاللَِّو فَ َقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْ َقى﴾

 :، وىي آية اإلسراء، قال سبحانورضبو ا باآلية الثالثةمث عّقب 
 ﴿َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تَ ْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه﴾

﴿َوَقَضى ، حيث اشتملت على اإلثبات والنفي ﴿َأالَّ تَ ْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه﴾ىذه اآلية تشتمل على تفسَت التوحيد كاآلية السابقة 
﴿َواْعُبُدوا اللََّو ، ويف معٌت اآلية اليت بعدىا: ﴿ َأِن اْعُبُدوا اللََّو َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت﴾، فتكون يف معٌت قولو: تَ ْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه﴾َربَُّك َأالَّ 

 .َوال ُتْشرُِكوا ِبِو َشْيئًا﴾
اآليات العظيمات ال ُمحكمات، اليت جعلها ا  ِإالَّ ِإيَّاُه﴾﴿َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تَ ْعُبُدوا بقولو:  وىذه اآلية افتتح ا عز وجل

ىذه اآليات افتتحها ا عز وجل بالتوحيد، وأنو قضى أالّ  ،﴾َذِلَك فبَّا َأْوَحى ِإَلْيَك َربَُّك ِمَن اغبِْْكَمةِ ﴿سبحانو وتعاىل من اغبكمة 
وىذه  شبان عشرة مسألة،موع ما ذُكر يف ىذه اآليات العظيمات صية، فيكون ؾبيعبد إال إياه، وذكر بعدىا سبع عشرة مسألة أو و 

، عّقب بعد ذلك ﴾َوَقَضى َربَُّك َأالَّ تَ ْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا﴿من أعظم ما يكون من الوصايا يف كتاب ا عز وجل، 
َفاَل تَ ُقْل ؽَبَُما ُأفٍّ َواَل ﴿انا، وفرّع على ذلك طبس أوامر تتعّلق بالوالدين: بالوصية بالوالدين، أي: وقضا أن ربسنوا إىل الوالدين إحس

 ، مث ذكر بعد ذلك ما﴾( َواْخِفْض ؽَبَُما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّضْبَِة َوُقْل َربِّ اْرضَبُْهَما َكَما َرب ََّياين َصِغَتًا38تَ ن َْهْرُُهَا َوُقْل ؽَبَُما قَ ْواًل َكرديًا )
، مث ابن السبيل، وىكذا إىل أن ختم ىذه ﴾َواْلِمْسِكُتَ ﴿، مث ما يتعلق باؼبسكُت: ﴾َوآِت َذا اْلُقْرََب َحقَّوُ ﴿يتعّلق حبق األقارب: 
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ىذه الوصايا الكثَتة  ، إذا ابتدأت﴾َواَل ذَبَْعْل َمَع اللَِّو ِإؽَبًا آَخَر فَ تُ ْلَقى يف َجَهنََّم َمُلوًما َمْدُحوًرا﴿الوصايا بالتوحيد أيضا فقال: 
 بالتوحيد، واختتمت أيضا بالتوحيد، وىذا يدلك على أن التوحيد ُمبتدأ األمر ومنتهاه، وأّولو وآخره وظاىره وباطنو.

 أيضا، كالقول يف السابق: ، القضاء جاء يف كتاب ا على نوعُت ﴾َوَقَضى َربُّكَ ﴿ىذه اآلية، قال ا عز وجل فيها: 
َنا ِإىَل َبٍِت ِإْسَرائِيلَ ﴿قد يكون قضاء كونيا قدريا  القضاء  .﴾فَ َقَضاُىنَّ َسْبَع ظَبَاَواتٍ ﴿، ﴾َوَقَضي ْ

 .﴾الَّ تَ ْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاهُ َوَقَضى َربَُّك أَ ﴿النوع الثاين: القضاء الشرعي، كقولو سبحانو: 
وجاء  -﴾َوَوصَّى﴿: ﴾ىَقضَ وَ ﴿ىنا دبعٌت وّصى؛ كما قرأ ىذه اآلية بذلك اََُبّ وابن مسعود رضى ا عنهما، قرأوا  ﴾ىَقضَ ﴿و 

: ووّصى وأوجب وأمر ربك أاّل يُعبد إال إياه ﴾َوَقَضى َربُّكَ ﴿عن غَتُها من الصحابة أن معٌت قضى يعٍت أمر، إذا يكون معٌت اآلية 
 نو وتعاىل.جل وعال، فهو اؼبعبود سبحا

 مث ذكر بعد ذلك اآلية الرابعة، وىي آية النساء، وىي:
 ﴿َواْعُبُدوا اللََّو َوال ُتْشرُِكوا بِِو َشْيئاا﴾

وىذه اآلية حصل يف ترتيبها اختالف يف نسخ كتاب التوحيد، ففي بعض النسخ ىي اآلية الرابعة، ويف بعضها ىي اآلية 
اػبامسة، والنسخة اليت مشى عليها صاحب التيسَت ىي تأخَت آية النساء، واليت مشى عليها صاحب الفتح ىي تقدمي آية النساء، 

م تكون قريبة من قول ابن مسعود الذي ىو متعلق هبا، فمن اؼبناسب  أن يكون بعدىا، آية األنعاألهنا بذلك أنسب؛ من جهة أن 
وإن كان صنيع اؼبؤلف يف ظاىره يدل على أهنا ىي اؼبؤخَّرة؛ ألنو يف ذكر اؼبسائل قّدم ما يتعلق بآية األنعام على ما يتعلق بآية 

 النساء، واألمر على كل حال يف ذلك سهل.
ء، الكالم فيها كالكالم يف السابق، فإن فيها األمَر بعبادة ا عز وجل وحده ال شريك لو، والعبادة قد مّر ىذه اآلية، آية النسا

﴿َواْعُبُدوا اللََّو َوال ُتْشرُِكوا ِبِو تعريفها، وفيها أيضا بيان حقيقة التوحيد، وىو الذي يشتمل على األمرين: على النفي واإلثبات 
مرين مل حيقق التوحيد، من عبد ا لكنو ما ترك الشرك، فعبد غَته أو اعتقد جواز عبادة غَته، فإنو مل ، فمن مل جيمع األَشْيئًا﴾

 أيضا موحِّدا، فال  يكون موحدا إال إذا صبع بُت العبادة وترك الشرك.يكن موحِّدا، ومن مل يشرك لكنو مل يعبد مل يكن 
اللََّو َواَل تُْشرُِكوا بِِو َشْيًئا َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوِبِذي اْلُقْرََب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكُِت  َواْعُبُدوا﴿وىذه اآلية ُتسمى آيَة اغبقوق العشرة 

، وقولو ﴾حيُِبُّ َمْن َكاَن ـُبَْتااًل َفُخوًراِإنَّ اللََّو اَل  َواعْبَاِر ِذي اْلُقْرََب َواعْبَاِر اعْبُُنِب َوالصَّاِحِب بِاعْبَْنِب َواْبِن السَِّبيِل َوَما َمَلَكْت َأدْيَانُُكمْ 
َوال ﴿جل وعال: شيئا يدل على نفي الشرك صبيعو، صغَته وكبَته، ظاىره وخفيو، فالسرك كّلو منهي عنو وؿبرم وال جيوز، ألنو قال: 

 . ﴾ُتْشرُِكوا ِبِو َشْيئاً 
أمور أخرى غَت التوحيد، وىذا قد اعتٌت بو اؼبؤلف رضبو  واؼبؤلف رضبو ا ؼبا أورد ىذه اآليات، ال شك أهنا قد اشتملت على

ا، ولذلك استنبط مسائل من ىذه النصوص يف مسائل الباب عديدة، ردبا تكون قريبا من نصف اؼبسائل اليت استنبطها ال تتعلق 
 لتوحيد فحسب.دبسائل التوحيد، وإمنا تتعلق بغَت ذلك، لكن رغبة يف االختصار سيُقصر الكالم على ما يتعلق با

 آية األنعام:مث ذكر اؼبؤلف رضبو ا بعد ذلك اآلية اػبامسة، وىي  
تسمى: آيَة الوصايا العشرة، ألن ا عز وجل وّصى اآلية  ، وىذه﴾ُقْل تَ َعاَلْوا أَْتُل َما َحرََّم َربُُّكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشرُِكوا بِِو َشْيًئا﴿

يستدعي التوحيد باالقتضاء،  -كما يقول أىل العلم–فيها بعشرة وصايا، وأّول ذلك وأُهُّو: أْن هنى عن الشرك، والنهي عن الشرك 
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مل يكن ؿبققا ما أمر ا سبحانو اؼبقصود أن ال يشرك شيئا مع توحيده  سبحانو وتعاىل، وإال فإنو لو ترك الشرك وترك العبادة 
 وتعاىل بو.

وىذه اآليات فيها بيان أُهية التوحيد، حيث بدأ ا عز وجل ىذه الوصايا هبا، وقد يقال أيضا: إنو قد ختم ذلك أيضا 
، وسبيل ا عز ُبَل فَ تَ َفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِو﴾َوَأنَّ َىَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما َفاتَِّبُعوُه َواَل تَ تَِّبُعوا السُّ  ﴿بقولو: بالتوحيد، ألنو ختم ذلك 

وجل الذي جاء بو نبيو صلى ا عليو وسلم إمنا ىو التوحيد، فا عز وجل أمر بأن يُ تَّبع ىذا السبيل، وبناء على ىذا، تكون ىذه 
 اآلية أيضا قد افتُتحت بالتوحيد، وُختمت بذلك أيضا.

ا كانت لو جائزٌة عظيمة، فيكون قد اكتسب العقل والتذكر والتقوى، ولذلك ا عز وجل أن من حّقق ىذه الوصايوال شك 
َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِو َلَعلَُّكْم ﴿، ﴾َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِو َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ ﴿، ﴾َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِو َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ ﴿يف ىذه اآليات قال: 

 وذكر أىل العلم لطيفة يف ذلك: وىي أن من عقل ذلك أّداه إىل التذّكر، وإذا تذّكر فإنو خياف ويتقي. ،﴾َتذَكَُّرونَ 
فليقرأ قولو  وُ مُ : "من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى اهلل عليو وسلم التي عليها خاتَ رضي اهلل عنو قال ابن مسعود

 .﴿َوَأنَّ َىَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيماا﴾ اآلية :َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشرُِكوا ِبِو َشْيئاا﴾ إلى قولو تعالى: ﴿ُقْل تَ َعاَلْوا أَْتُل َما َحرََّم رَبُُّكمْ 
مث ذكر اؼبؤلف بعد ذلك أثرا غم ابن مسعود رضي ا عنو يبُت أُهيَة العناية هبذه اآليات وعظيَم شأهنا، فذكر عن ابن مسعود 

 "فليقرأ وُ أن ينظر إىل وصية ؿبمد صلى ا عليو وسلم اليت عليها خاسبَُ الًتمذي: "من سرّه رضي ا عنو أن "من أراد" ويف رواية 
 من سورة األنعام، ثالث آيات، اليت معنا اآلن. -وذكرىا–اآليات 

 وىذا األثر أخرجو الًتمذي وغَته وقال فيو: حسن غريب، وحّسنو بعض أىل العلم أيضا.
أن ينظر  شأن ىذه اآليات، ومراد ابن مسعود رضي ا عنو بقولو: "من أراد" أو "من سرّهاؼبقصود أن ىذا األثر يبُت عظيم 

اؼبراد: أن النيب صلى ا  -وإن شئت قلت: "خاسبُُو"، تُقرأ بالفتح والكسر- "وُ إىل وصية ؿبمد صلى ا عليو وسلم اليت عليها خاسبَُ 
حَكمة اليت أُمر هبا وكانت من عليو وسلم لو كان موصيا ألوصى هبذه الوصية، ألنو 

ُ
اشتمل على وصايا عظيمة ىي من الوصايا اؼب

 آخر ما نزل ومل تُنسخ، فعليو اخاسَبُو، وىذا يدلك على أهنا وصايا شافية كافية ؼبن أخذ هبا وؼبن تدبَّرىا.
أتدري ما  ،يا معاذُ "معاذ بن جبل رضي اهلل عنو قال: كنت رديف النبي صلى اهلل عليو وسلم على حمار فقال لي:  وعن

العباد أن يعبدوه وال يشركوا بو  حق اهلل على"اهلل ورسولو أعلم. قال:  :قلت "حق اهلل على العباد؟ وما حق العباد على اهلل؟
رىم " :. قلت: يا رسول اهلل، أفال أبشر الناس؟ قال"من ال يشرك بو شيئا شيئا، وحق العباد على اهلل أن ال يعذب ال تبشِّ

 فيتكلوا" أخرجاه في الصحيحين.
مث ذكر اؼبؤلف يف ختام كال مو على ىذا الباب حديَث الصحيحُت، حديَث معاٍذ رضي ا عنو، وىو أنو كان رديفا: رديف 

ف النيب صلى ا عليو وسلم على ضبار، جاء يف الصحيح أن اظبو: ُعَفي ٌْر، وذكر أىل فعيل دبعٌت فاِعل، يعٍت رادف، يعٍت راكبا خل
 . -عظيم مصر–العلم روايات تدل على أنو ُمهدى من ال ُمَقْوَقس 

 الذىن لفهم ما بعده.وتشحيذ الشاىد أن النيب صلى ا عليو وسلم سأل ُمعاذا، والسؤال يف ىذا اؼبقام يقتضي لفت االنتباه 
: بيان حقِّ ا على العباد، وىذا ىو الشاىد يف ىذا اغبديث واؼبقصود من إيراده يف ىذا ىذا اغبديث اشتمل على أمرين

الباب: بيان أن التوحيد حق ا عز وجل على العباد، فقال: "أتدري ما حق ا على العباد؟ وما حق العباد على ا؟، مث بُّت 
"حق ا على العباد أن عبدوه وال يُشركوا بو شيئا"، وال يزال اؼبقام فيو َتكرار على ىذه اؼبسألة  ذلك عليو الصالة والسالم بأن
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العظيمة: وىي بيان حقيقة التوحيد، وأنو مشتمل على النفي واإلثبات، وىذا سيأِت لو تفصيل أكثر إن شاء ا يف ما سيأِت، يف 
 تفسَت ال إلو إال ا.

ىو اغبق األعظم   -وىو عبادة ا وحده ال شريك لو–وبُّت يف ىذا اغبديث نبيُّنا صلى ا عليو وسلم أن ىذا األمر 
سبحانو وتعاىل الذي استحقو على عباده، ىو الذي خلقهم، وىو الذي رزقهم، وىو الذي حُيييهم، وىو الذي دييتهم، وىو الذي 

 العبادَة كان من جهتُت: سبحانو وتعاىل أن يُعبد، واستحقاق ا عز وجليُدبِّر أمورىم، لذلك كان مستحقا 
 من جهة أنو ىو اؼبنعم اؼبتفضل سبحانو وتعاىل بكل شيء ؽبذا العبد.

وثانيا: أن صفاتِو سبحانو وتعاىل تقتضي ذلك، كل من عرف ا بأظبائو وصفاتو فإنو سيخضع لو وسُيحبُّو وسَتجوه 
 ي ذلك سبحانو وتعاىل.وسيخافو، فصفاتو تقتض

ذىب أىل مث ذكر صلى ا عليو وسلم حق العباد على ا عز وجل، وىذه مسألة مهمة ينبغي أن يتنّبو طالب العلم إىل م
 السنة واعبماعة فيها، فإنو وسط بُت اكبرافُت، أو ىدى بُت ضاللتُت: 

من ال يشرك بو شيئا، وىذا يتضمَّن عبادَتو أيضا، دبعٌت أنو ال  أال يعّذب -إذا أدَّوا حقَّو سبحانو وتعاىل-حق العباد على ا 
يعّذب من عبد ا ومل يشرك بو شيئا، وىذا بُّت حىت لو مل يُذكر يف اغبديث، ألنو قال: حق العباد على ا، والعباد ال يكونون 

 ومل يشركوا بو شيئا، فاستحقوا على ا عز وجل أالّ عبادا إال إذا أدَّوا العبادة  عز وجل، السياق يدل على ىذا، وأهنم عبدوا ا
 يعّذب ىؤالء الذين عبدوه ومل يشركوا بو شيئا.

وقول السلف وأىل السنة: إن ىذا حق على ا عز وجل بإحقاقو على نفسو، ال باستحقاق العباد على ا شيئا، فالعباد أقل 
ونو عليو، وا عز وجل أعز وأجل من أن حيُِّق العباد على ا وأن يوجبوا وأحقر من أن يكون ؽبم حق على ا عز وجل يستحق

 عليو شيئا، إمنا ىو حق كتبو وأوجبو سبحانو وتعاىل على نفسو، يقول ابن القيم رضبو ا يف النونية:
 َما لِلعباِد عليو حق  واجٌب     ىو أوَجَب األجَر العظيَم الّشانِ 

ىم يوجبونو على ا سبحانو وتعاىل، ىذا فبتنع أشد االمتناع، وا أعز وأجل وأرفع من ذلك، وأما ما للعباد عليو حق واجب 
 ىذا اغبق، فهو الذي أوجبو على نفسو سبحانو وتعاىل:

 ......................     ىو أوَجَب األجَر العظيَم الّشانِ 
 وأىل السنة يستدلون على ذلك بثالثة أصول أو أدلة:

األصل األول: النصوص اليت جاء فيها أن ا عز وجل كتب على نفسو وأحق على نفسو إثابة اؼبطيعُت ومغفرة ذنوهبم، ومن 
ِِبََهاَلٍة ﴿َكَتَب َربُُّكْم َعَلى نَ ْفِسِو الرَّضْبََة أَنَُّو َمْن َعِمَل ِمْنُكْم ُسوًءا ومن ذلك أيضا قولُو سبحانو: ذلك ىذا اغبديث الذي بُت أيدينا، 

، إذا ا عز وجل ىو الذي كتب على نفسو وىو الذي أحق على نفسو وأما العباد مُثَّ تَاَب ِمْن بَ ْعِدِه َوَأْصَلَح َفَأنَُّو َغُفوٌر َرِحيٌم﴾
 فإهنم ال يستحقون على ا شيئا لذاُتم. 

ىل أن إثابة اؼبطيعُت واعبنَة والنعيَم فيها يستحقو العباد وىذا فبا خالف فبو أىل السنة واعبماعة اؼبعتزلة القدرية، فإهنم ذىبوا إ
على جهة اؼبقابلة ال على جهة التفّضل، أىل السنة يقولون: ىو حق تفّضل ا بإحقاقو على نفسو، أما ىم فيقولون: إن ىذا حق 

، ﴿أُورِثْ ُتُموَىا دبَا ُكْنُتْم تَ ْعَمُلوَن﴾تعاىل:  شري يف تفسَته يف قولوولذلك إذا رأيت عند الزـبعلى سبيل اؼبقابلة وعلى سبيل اؼبعاوضة، 
، فهذا ليس على سبيل التفّضل عند ىؤالء، وإمنا على -يريد أىل السنة–يقول: أي على سبيل اؼبقابلة ال التفّضل كما تقول اؼببطلة 
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ا اتفقت أنت وإياه عليو، فإنك سبيل اؼبعاوضة، يعٍت عمل عملوه واستحقوا عليو األجرة، كما لو استأجرت أجَتا وعمل لك م
ستعطيو األجرة على سبيل اؼبعاوضة، وليس أنك تتفّضل عليو هبذه األجرة، ىكذا قّعد ىؤالء ىذه اؼبسألة، وال شك أنو اكبراف 

وجل  عظيم ـبالف لكتاب ا وسنة رسولو صلى ا عليو وسلم وؼبا أصبع عليو السلف الصاحل، العباد عبيد  عز وجل، وا عز
 ىو الذي خلقهم وىو الذي أمّدىم وىو الذي أعاهنم على أداء ىذه العبادات

 وا لوال ا ما اىتدينا     .........................
فضل من ا سبحانو وتعاىل، فا قد ، إذا األمر كلو ﴿َوَقاُلوا اغبَْْمُد لِلَِّو الَِّذي َىَدانَا ؽِبََذا َوَما ُكنَّا لِنَ ْهَتِدَي َلْواَل َأْن َىَدانَا اللَُّو﴾

تفضل ابتداء بأن أعان وسّدد ووّفق وىدى للقيام بالتوحيد وأداء العبادات، مث تفّضل ثانيا سبحانو وتعاىل بأن تقّبل وأثاب، ىذا ىو 
 الدليل األول.

صدق ال خيلفو ا عز وجل، وموجب الدليل الثاين: أن ا عز وجل وعد بإثابة اؼبطيعُت، ودبغفرة ذنوب اؼبذنبُت، وىذا وعد 
صفاتو سبحانو وتعاىل ىو ىذا، فإن صفات ا عز وجل، وما يستحقو جل وعال من نعوت اعبمال واعبالل تأَب أن خُيلف ا 

وجل وال  قد جاء يف النصوص وعد كثَت للمؤمنُت باإلثابة واعبنة واؼبغفرة واإلجارة من النار وغَت ذلك، وىذا وعد من ا عزوعده، 
 ،ا عز وجل ال خيلف وعده وال خيلف اؼبيعاد سبحانو وتعاىل.َوْعَد الصِّْدِق الَِّذي َكانُوا يُوَعُدوَن﴾﴿خُيلفو سبحانو وتعاىل 

خَيَاُف ﴿َفاَل ، ﴿َواَل يُْظَلُموَن نَِقَتًا﴾األصل الثالث: النصوص اليت فيها نفي الظلم عن ا سبحانو وتعاىل، كما قال جل وعال: 
 . ظُْلًما َواَل َىْضًما﴾

إمنا ىو وضع الشيء يف غَت موضعو، وال يُستشكل أن ا عز وجل ىو اؼبتفضل باإلثابة فكيف يكون  -كما تعلمون–والظلم 
ترك اإلثابة ظلما؟ ألن ا عز وجل ؼبا أحق على نفسو ذلك اغبق، ووعد بإيفاء اؼبؤمنُت أجورىم كان خالف ذلك وضعا للشيء 

 . غَت موضعو، وىذا حقيقة الظلم، إذا كان عدم إثابة اؼبطيعُت ظلما يُنزَّه ا عز وجل عنويف
 واألصل األول واألصل الثالث حصل فيو نزاع بُت أىل السنة واعبماعة واألشاعرة؛

اضطراب كبَت، فمنهم أما األصل األول، وىو اؼبتعلق بأن ا كتب على نفسو وأحق على نفسو: فقد حصل فيو عند األشاعرة 
 من أثبت ومنهم من نفى.

وأما األصل الثالث: فقد أخطأوا فيو، إذ الظلم عندىم الذي ديتنع على ا عز وجل ىو اؼبمتنع لذاتو، فا عز وجل إذا نفى 
وإمنا أثٌت على  ىو اؼبمتنع لذاتو، وىذا ليس بصحيح، وا عز وجل إمنا سبّدح -يف زعمهم–عن نفسو الظلم فإن اؼبقصود بذلك 

نفسو بأنو ال يظلم، مع كون ىذا الظلم مقدورا لو جل وعال، فا عز وجل قادر على أن يظلم لكنو ال يظلم القتضاء صفاتو 
 سبحانو وتعاىل ذلك، وألنو سبحانو وتعاىل لو الكالم اؼبطلق من كل وجو، فإنو ال يظلم.

شاعرة، وؽبا تفريعات، ومبنية على أصول تتعلق بنفيهم التعليل وبنفيهم وعلى كل حال، ىذه اؼبسألة ؽبا أصول عند ىؤالء األ
تأثَت األسباب، إىل غَت ذلك، اؼبقام ال يقتضيو، وإمنا ىو توضيح ؽبذه اؼبسألة، واستطراد اقتضاه ما جاء يف ىذا اغبديث وىو: حق 

 العباد على ا. 
 ومعاوضة بُت ا عز وجل وخلقو.تفّضل ال حق مقابلة  اؼبقصود أننا نفهم أن حق العباد على ا عز وجل ىو حق

كما ذكر اؼبؤلف يف –ىذا اغبديث جاء يف آخره أن معاذا سأل النيب صلى ا عليو وسلم أن يبشِّر الناس بو، ويف ىذا دليل 
على استحباب تبشَت اؼبؤمنُت وأن الصحابة على حرص بذلك، وال شك أن ىذا فبا يُطلب، أن يُبّشر اإلنساُن إخواَنو  -اؼبسائل
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اؼبسلمُت دبا يسّرىم، النيب صلى ا عليو وسلم هناه عن ذلك فقال: "ال تبشرىم فيتكلوا"، يعٍت قد حُيمل ىذا اغبديث على غَت 
 ولذلك هناه النيب صلى ا عليو وسلم عن تبشَتىم، وىذا استنبط منو اؼبؤلف رضبو ا جواز ِكتمان العلم للمصلحة.  وجهو،

وأما ما يتعلق بو النص على ىذه القضية وىي مسألة عدم التعذيب ؼبن جاء بالتوحيد أو دخولو اعبنة، ىذا سيأِت فيو حبث 
 ه، ألن فيو ربريرا طويال يتعلق باعبمع بُت نصوص الوعد والوعيد.قريب إن شاء ا إذا وصلنا إىل ما بعد

أنبو ىنا إىل أنو قد ذكر كثَت من الشُّرّاح أن ُمعاذا أخرب بذلك قبل موتو تأشّبا، وىذا اللفظ ثبت يف الصحيحُت لكن بسياق 
 عليو وسلم على ضبار، لكن اغبديث  ولفظ آخر، فقد جاء يف الصحيحُت قصة مشاهبة لذلك وىي كون معاٍذ رديفا للنيب صلى ا

كان متعلقا بفضل الشهادة، فقد جاء فيو أن النيب صلى ا عليو وسلم قال: من قال ال إلو إال ا صدقا من قلبو دخل اعبنة، ىنا 
بذلك قبل موتو تأشبا، سأل معاٌذ أيضا النيبَّ صلى ا عليو وسلم أن يبشر الناس بذلك فنهاه عليو الصالة والسالم، مث أخرب معاٌذ 

وجاء يف مسند أضبد من حديث جابر أنو بلغو فّبن حضر ُمعاذا قبل موتو أنو حّدثهم حديثا ىو ىذا اغبديث، وبُّت أنو لوال خيشى 
 من كتمان العلم ما حّدثهم.

شبا، وىنا حبث: ىل ُها وأما اللفظ الذي يتعلق حبق ا وحق العباد، فهذا مل يرد فيو قولو: فأخرب بذلك معاذ قبل موتو تأ
حديثان أو حديث واحد؟ استظهر اغبافظ ابن حجر رضبو ا يف شرحو غبديث معاذ يف كتاب اعبهاد أهنما حديثان، وىذا 

وألنو ال مانع من تعّدد اؼبوقف، ال مانع من أن يكون معاذ رضي ا عنو رديفا للنيب صلى ا األقرب؛ ألن سياق اغبديثُت ـبتلف، 
سلم مرتُت، ويف كل مرة أخرب النيبُّ صلى ا عليو وسلم حبديث، ووّىم اغبافظ ابن حجر من جعلهما حديثا واحدان وا عليو و 

 عز وجل أعلم.
اػبالصة اؼبستفادة: أن اؼبؤلف رضبو ا عقد ىذا الباب األول لبيان أُهية التوحيد ووجوبو وأنو اغبق األعظم على العباد، وكان 

ضبو ا يف اإليراد ؼبا ذكر من اآليات واغبديث فقها عظيما؛ فإنو ذكر أّوال موضوع الكتاب، مث عّقب على ذلك بآية فقو اؼبؤلف ر 
تبُّت حقيقة التوحيد وأنو اغبكمة من خلق اعبن واإلنس، مث بآية تبُّت حقيقة التوحيد أيضا وتبُّت اغبكمة من إرسال الرسل، مث  

ػبامسة يف بيان أن ىذا التوحيد ىو أىم اؼبهّمات وأول األّولّيات وأوجب الواجبات، مث ختم ذلك كانت اآلية الثالثة والرابعة وا
حبديث ينب أن ىذا التوحيد ىو حق ا على العباد، وذيّل رضبو ا بعد ذلك دبسائل استنبطها، وىي مسائل نفيسة جرى ذكر 

فقط استغرق قرابة النصف م هنذه اؼبسائل، لكن ما يتعلق من ذلك  أكثرىا يف الدرس، وىي أربع وعشرين مسألة، واغبديث األخَت
 بالتوحيد جاء تقريبا يف ثالث مسائل والباقي ال يتعّلق بالتوحيد.

 لعّلنا نقتصر على ىذا القدر، وا عز وجل أعلم، وصلى ا على ؿبمد وألو وصحبو.


